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Anbefalinger 
 
Anbefaling til computer  
Skolens netværk håndterer både Mac-og Windows computere.  
Chromebook kan godt bruges i de små klasser, her er det ikke muligt at installere den fulde gratis 
officepakke.  
Vi anbefaler generelt, at en computer ikke er ældre end 2-3 år.  
Den skal problemfrit kunne anvende Office 365. 
Ved køb af ny computer anbefales det, at der købes computer med i3 eller i5 CPU, SSD disk min 128 gb (128 
gb er nok til alm skolearbejde) Arbejder man meget med film og billeder, kan den blive for lille med tiden. 
 
Onedrive-Office 365 
Når man er elev på Kolding Realskole, forventes det, at eleven installerer Office 365, inden man møder på 
skolen via http://office365.koldingrealskole.dk  (http://intranet.easyiqcloud.dk) 
Hver elev tildeles en Cloud med mailboks, kalender og 5 Office pakker til rådighed, som familien kan bruge.  
Se vejledning til installation af Office 365 på elev–og forældreintra under links.  
Det forventes, at eleverne har installeret Office 365 inden skolestart, dette kan dog først gøres 14 dage 
efter, man har forladt den tidligere skole.  
Vejledning kan findes på intra og www.koldingrealskole.dk/vejledninger  
 
Computeren skal installeres med Google Chrome og AppWriter. 
Installation af Google Chrome  https://www.google.dk/chrome/index.html   

Installation af AppWriter: Søg efter ”Appwriter cloud” i Chrome .  Føj til Chrome 
 
I tilfælde af problematiske installationer vil skolens IT-vejledere være behjælpelige.  

 

Beskrivelse af skolens IT-ressourcer 
Unilogin 
Alle elever får tildelt et Unilogin med brugernavn og kode. Det følger dem i hele deres skoletid, grundskole 
og ungdomsuddannelse. Unilogin er et indgangslogin til alle skolens digitale IT-ressourcer.   
Elever der kommer fra en anden skole bedes skifte deres adgangskode til Unilogin, hvis de har en anden 
kode end den originale kode. Dette er for at sikre en uproblematisk adgang til Office365 og WiFi på 
skolen. Det gøres her: https://login.emu.dk/  Koden er valgfri 
 
Printere 
Skolens printere fungerer ved at eleverne går på http://print.koldingrealskole.dk  Printerstationerne er 
placeret rundt omkring på skolen, og eleverne kan selv vælge, hvor de ønsker at udskrive. 
 
Digitale læringsmidler 
Skolen har et bredt udvalg af digitale IT-portaler til brug i undervisningen for elever og lærere.  
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